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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci, 

v době, kdy čtete tento článek, 
je již plně průjezdný železniční 
přejezd v Úvalech. Skončilo tak 
období více jak půlroční uzávěry 
centra města, která komplikovala 
život jak nám, obyvatelům města, 
tak jeho návštěvníkům. Otevře-
ní přejezdu je zároveň jakýmsi 
symbolem toho, že rekonstrukce 
železničního koridoru v Úvalech 
se chýlí ke konci. 

Spolu s rekonstrukcí koridoru 

se podařilo ve spolupráci s Čes-
kými drahami realizovat rekon-
strukci úvalského nádraží (velký 
dík patří řediteli ing. Václavu 
Michaljukovi ze správy majetku 
ČD, který pomohl opravu nádraží 
prosadit). Dovolte mi, abych Vás 
při této příležitosti již v předstihu 
pozval na středu 4. 11. 2015, kdy 
by se měla odehrát malá oslava 
u nádražního podchodu, který by 
se měl změnit z obyčejného beto-
nového podchodu na galerii úval-

ské historie (návrh si můžete pro-
hlédnout na webových stránkách 
a facebooku města).

Chtěl bych všem Úvalačkám 
a Úvalákům poděkovat za jejich 
trpělivost se všemi stavbami, kte-
ré jim v současné době kompliku-
jí život. Věřím však, že se trpěli-
vost vyplatí a Úvaly budou opět 
o něco příjemnějším místem pro 
život.

Říjen přinesl rozjezd Technic-
kých služeb Úvaly a spolu s tím 

také provozování vodovodu a ka-
nalizace v režii města. Ačkoli se 
maximálně snažíme, aby byla 
změna provozovatele pro Vás 
co nejpohodlnější a ve výhledu 
k lepšímu, prosíme o shovívavost, 
pokud se nám hned napoprvé 
něco nepovede hned dokonale. 

Přeji Vám příjemný podzimní 
říjen a stejně jako mnoho z Vás 
doufám, že nám nadělí nějaké 
houby ☺

Petr Borecký, starosta města

O čem jednali zastupitelé na svém mimořádném zasedání dne 27. 8. 2015
Dne 27. 8. 2015 se zastupitelé 

města sešli na svém mimořád-
ném jednání. Přítomno bylo 14 
zastupitelů. Na programu jed-
nání byl jediný bod – rozšíření 
předmětu podnikání Technic-
kých služeb města Úvaly, a to 
provozování vodovodů a kanali-
zací a rozvod vody a nakládání 
s odpady (vyjma s nebezpečný-
mi odpady). 

Město Úvaly a společnost STA-

VOKOMPLET, spol. s r.o., pode-
psaly v srpnu 2015 dodatek k pro-
vozovatelské smlouvě o provozu 
vodovodu a kanalizací (VaK), 
na jehož základě tato smlouva 
mezi městem Úvaly a společností 
STAVOKOMPLET, spol. s r.o., 
končí ke dni 30. 9. 2015. Od 1. 
10. 2015 se novým provozovate-
lem stane příspěvková organizace 
Technické služby města Úvaly. 

O síť vodovodu se bude starat 

pan Jiří Hiršl, který s ohledem 
na své dřívější působení v rámci 
VaK Mladá Boleslav úvalskou 
vodovodní síť velmi dobře zná. 
O čistírnu odpadních vod bude 
pečovat pan Miloslav Kolařík 
a pan Jiří Jeřábek. Odečty vodo-
vodů budou v kompetenci paní 
Lulové a paní Svobodové. Ad-
ministrativní převzetí vodovodní 
sítě provedou pracovníci technic-
kých služeb.

Ke konci září 2015 bude po-
stupně u všech odběratelů pro-
váděno fyzické odečtení stavu 
vodoměrů. 

Videozáznam z jednání dne 27. 8. 
2015 je zde: 
https://www.youtube.com/watch-
?v=KHNvwgiwir0

Mgr. Marek Mahdal, DiS.
(redakce Života Úval)

Knihovna a společenské centrum města Úvaly
Stavební program

Úvaly se již dlouhodobě potý-
kají s nedostatečnými prostora-
mi i vlastním zázemím pro svo-
ji městskou knihovnu. Ztrátou 
objektu Kulturního domu Marie 
Majerové v 90. letech chybí měs-
tu Úvaly rovněž důstojný prostor 
pro pořádání kulturních a spole-
čenských akcí. Tento prostor jen 
částečně nahrazuje objekt úvalské 
sokolovny, také v loňském roce 
rekonstruovaný objekt v Riegero-
vě ul. 65 a kulturní sálek v Domě 
s pečovatelskou službou na nám. 
Svobody 1570. 

Úvaha o využití fyzických dis-
pozic pozemku a stavby č. p. 18 
na náměstí Arnošta z Pardubic, 
které jsou v majetku města, byla 
právě vyvolána zcela nevyhovují-
cím, stísněným prostorem městské 
knihovny a jeho postupným zhor-
šováním. Městská knihovna je do-
sud umístěna v soukromém objektu 

v Husově ulici. Výhodou uvažova-
né lokalitity na náměstí Arnošta 
z Pardubic je sousedství budoucího 
městského úřadu v č. p. 95.

Předmětné území bude řešeno 
soutěžními návrhy v architekto-
nické projektové soutěži.

A tak se na radnici zrodil staveb-
ní program Knihovna a společen-
ské centrum města Úvaly. Stavební 
program zpracoval Petr Borecký, 
starosta města, odborné konzulta-
ce provedl prof. Ing. arch. Miro-
slav Masák. Na přípravě programu 
se podíleli Dr. Vítězslav Pokorný, 
místostarosta města, a Iva Krňan-
ská, vedoucí městské knihovny. 
Stavební program v průběhu září t. 
r. projednala komise pro výstavbu, 
územní plánování a investice Rady 
města Úvaly a pracovní skupina 
rady města pro „Vzdělávací cent-
rum pro děti a mládež v Úvalech“. 
Oba útvary vyjádřily programu 

podporu a doporučily postup jeho 
realizace.

Stavební program předpokládá 
demolici objektu č. p. 18 na ná-
městí Arnošta z Pardubic a umís-
tění nové stavby na jeho místě, 
její propojení se sousední budo-
vou radnice v č. p. 95 na náměstí 
Arnošta z Pardubic a dále rozší-
ření nové budovy vedle a za ob-
jekt č. p. 95 tak, aby nová stavba 
vyhověla plošným, provozním 
a estetickým nárokům městské 
knihovny a společenského centra. 
Rozšíření je rozšířením v podze-
mí, nad terénem a za objektem č. 
p. 95, případně kombinací těchto 
možností. 

Program také vychází z toho, 
že začlenění stavby do okolí 
s ohledem na územní plán města 
je bez nutnosti změny územního 
plánu, protože stavba je navržena 
do zóny s občanskou vybaveností 

a nepřevýší okolní zástavbu. Stá-
vající objekt č. p. 18 se nenachází 
v zátopovém území ani s ním ne-
sousedí a není památkově chráněn. 

Z hlediska požární ochrany 
bude objekt stavebně začleněn 
do fronty bezprostředně souse-
dících objektů na náměstí. Pří-
stup požárních vozidel je dobrý. 
Zamýšlená stavba se nenachází 
v žádném ochranném pásmu. 
Ekologická zátěž okolí se stavbou 
nezvýší. K záboru zemědělského 
ani lesního půdního fondu nedo-
jde. Zeleň, která se na pozemku 
nachází, může být v případě po-
třeby vykácena a v budoucnu opět 
obnovena tak, aby odpovídala po-
třebám nového objektu.

Při návrhu a realizaci budovy 
musí být respektován v součas-
nosti existující projekt rekon-
strukce náměstí Arnošta z Par-
dubic v Úvalech zpracovaný 

rijen_2015.indd   2rijen_2015.indd   2 9/28/15   11:37 AM9/28/15   11:37 AM



3

městský úřadŽivot Úval 10/2015

➜ ➜ ➜ strana 4

Digitální povodňový plán města
Povodňový plán města Úvaly je základním dokumentem pro říze-

ní ochrany před povodněmi ve správním území města. Povodňový 
plán města Úvaly řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění 
povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních 
toků ve správním území města a zaplavením nemovitostí při povod-
ni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění 
opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise města 
Úvaly. Povodňový plán bude přínosem při koordinační činnosti jed-
notlivých složek integrovaného systému a díky webovému rozhraní, 
kde bude umístěna grafi cká část povodňového plánu, bude přínosem 
pro samotné město a její obyvatele při vyhledávání informací i v době 
mimo povodňové situace.

Digitální povodňový plán umožňuje oproti klasickému povodňové-
mu plánu zobrazení konkrétních navolených obsahů jednotlivých prv-
ků a tím rychle pomoci při vyhledávání konkrétní informace (např. zá-
plavové území Q5, Q20, Q100, seznam ohrožených objektů, umístění 

hlásných profi lů na vodních tocích vč. aktuálního stavu hladiny toku, 
evakuační místa, uzavírky komunikací v případě povodní včetně objízd-
ných tras).

Samotný digitální povodňový plán se skládá ze tří hlavních částí: 
z textové, grafi cké a příloh. Nejdůležitější je textová – organizační část, 
která obsahuje úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodně-
mi, a přílohová část, ve které jsou jmenné seznamy, adresy a způsob 
spojení účastníků ochrany před povodněmi. 

Najdete ho na webové adrese: www.edpp.cz/povodňový-plan/
uvaly. Odkaz bude též zveřejněn na webových stránkách města. 
V případě výpadku internetového spojení je k dispozici tzv. offl ine 
verze digitálního povodňového plánu města. Tištěná podoba povod-
ňového plánu je uložena na sekretariátu starosty a na odboru život-
ního prostředí a územního rozvoje MěÚ, kde je kdykoli k dispozici.

Vítězslav Pokorný
místostarosta města

společností A. LT Architekti, 
který je k dispozici na webových 
stránkách města (dále jen projekt 
rekonstrukce náměstí).

Řešení dopravní obslužnosti je 
omezeno projektem rekonstrukce 
náměstí, a tak dopravní obsluž-
nost a zásobování je možné také 
řešit průjezdem přes dvůr v sou-
sedícím objektu radnice v č. p. 95.

Počítá se s propojením všech 
objektů v území (objekt č. p. 95, 
parková zahrada nacházející se 
za objektem č. p. 95 směrem 
k Výmole a objekt č. p. 18). 
Budou navrženy hlavní vstupy 
do městské knihovny.

Budova bude napojena na stá-
vající inženýrské sítě (voda, plyn, 
elektřina, kanalizace, telefon, 
optické sítě) na náměstí Arnošta 
z Pardubic.

Vytápění objektu bude reali-
zováno prostřednictvím vlastní 
plynové kotelny nebo přes alter-
nativní zdroje energie (FV nebo 
solární panely + tepelné čerpa-
dlo), případně se může jednat 
o pasivní objekt. 

Předpokládá se, že celková 
užitná plocha městské knihovny 
bude činit 1 500 m². 

Stavební program vychází 

z toho, že navrhovaná knihov-
na je otevřeným prostorem, kde 
by se měl koncentrovat kulturní 
a společenský život města Úvaly. 
Prostředím, v němž se celodenně 
setkávají uživatelé všech věko-
vých kategorií, původu a tělesné 
kondice, včetně nevidomých ne-
jen s knihami a informacemi, ale 
také s lidmi. Knihovna je i spo-
lečenským prostorem pro pro-
mítání fi lmů, pořádání různých 
kulturně vzdělávacích aktivit, ale 
také k dětským hrám, posezení či 
relaxaci při dobré knize nebo ča-
sopisu. V knihovně může zájemce 
brouzdat na internetu a po připo-
jení k WiFi může kombinovat čte-
ní knih s prací na veřejně přístup-
ném počítači nebo svém tabletu či 
notebooku.

Knihovna musí být schopna 
reagovat na všechny trendy, kte-
ré jak v architektuře, fi lozofi i 
informačních službách i skladbě 
vnitřního prostoru mohou nastat. 
Interiéry by tedy měly být vysoce 
mobilní a přestavitelné, prostory 
co nejpřehlednější, pohodlné, bez 
chodeb, ale s klidovými zónami. 
Příjemné klima by mělo vytvářet 
příjemné prostředí pro komunika-
ci i odpočinek, a to i vhodným vy-

užitím vodních prvků nebo rost-
lin. Je kladen důraz na perfektní 
prostorovou orientaci od samot-
ného vstupu do budovy.

Důležitým bodem je pojetí 
vstupních a společenských prostor 
tak, aby nezatěžovaly vlastní pro-
voz knihovny. V těchto prostorách 
se odehrává většina doprovodných 
a společenských aktivit knihovny 
a města (například fi lmová či di-
vadelní představení nebo svatební 
obřady, případně vítání občánků). 
Tyto aktivity je vhodné umístit tak, 
aby bylo možné je využívat, i když 
je knihovna zavřená. Do nich patří 
všeobecné informace, dále kavár-
na, odpočinkový prostor, víceúče-
lový společenský sál, počítačová 
učebna, šatna (v případě větší akce 
s obsluhou) i se samoobslužnými 
šatními skříňkami. 

Rychle roste množství infor-
mačních pramenů, které jsou 
k dispozici na internetu. Dostup-
nost sítí v knihovně je nepostra-
datelná. V současnosti je nejspo-
lehlivějším a nejvýkonnějším 
řešením strukturovaná kabeláž, 
rozvedení počítačové sítě i elek-
trické přípojky ke každému stu-
dijnímu místu kombinovaná s při-
pojením k WiFi. 

Knihovna musí ještě více 
nakročit směrem k veřejnos-
ti a nabízet komplexní služby. 
Jde tu o práci se seniory, těles-
ně postiženými a neziskovým 
sektorem. Patří sem obecní 
informace, informace státních 
úřadů. Jde také o to, aby sta-
ří a nemocní lidé na vyžádání 
dostávali knihy do bytu, aby si 
nevidomý už před knihovnou 
mohl zapnout zařízení, které 
ho bude navigovat do knihovny 
a aby ve výtahu měl informa-
ci o podlaží v Braillově písmu 
i ve zvuku, aby se vozíčkář do-
stal do budovy.

Budova městské knihovny 
a společenského centra by měla 
svou symbolikou vyzývat k na-
vštívení již z dálky a měla by být 
významnou dominantou náměs-
tí doplňující radniční objekt č. 
p. 95. Mělo by se jednat o výklad-
ní skříň města Úvaly. 

Stavební program knihovny 
a společenského centra města je 
odvážný, revoluční. Předpokládá 
úzkou spolupráci města a jeho 
občanů. Pomůžete nám s jeho re-
alizací?

Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

Pečovatelská služba je tu pro vás
Nezvládáte z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, 
krizové sociální situace a jiných 
závažných důvodů řešit vzniklou 
situaci, popř. nezvládáte zabezpe-
čit chod své domácnosti?

Pečovatelská služba Úvaly 
vám může pomoci vzniklou si-
tuaci řešit. Pomoc vychází z in-
dividuálních potřeb a chrání 
vás před sociálním vyloučením 
tak, aby vám umožnila setrvat 
nadále ve svých domovech. Je 
poskytována vyškolenými pe-
čovatelkami, v náležité kvalitě 

a způsobem, aby bylo zajištěno 
dodržování lidských práv a zá-
kladních svobod osob.

Pečovatelská služba je terénní 
a ambulantní, poskytuje se v pra-
covních dnech ve vymezeném 
čase, tj. 7.30 – 16.00 hod., roz-
voz obědů denně /prac.dny, so, ne 
a svátky/ od 11.00 – 13.30 hod., 
v domácnostech uživatelů nebo 
v domě s pečovatelskou službou.

Služby si každý uživatel hradí 
sám. Většina uživatelů pobírá pří-
spěvek na péči, který je určen pře-
vážně k nákupu a úhradě služeb.

Pečovatelská služba poskytuje 
např. tyto základní činnosti:

 donáška či dovoz oběda
 nákupy
     nutné pochůzky /pošta, úřad, 
lékař,../
 pomoc při osobní hygieně
   práce spojené s údržbou 
domácnosti /úklid/
 praní

Sídlo Pečovatelské služby Úva-
ly se nachází v Domě s pečova-
telskou službou, nám. Svobody 
1570, Úvaly, kde je také technic-

ké zázemí pečovatelské služby – 
prádelna, sušárna, středisko osob-
ní hygieny a pedikúra.

Zájemci o poskytování pečova-
telské služby se mohou obrátit 
na sociální pracovnici MěÚ 
Úvaly, Pražská 276 pí. Ilonu 
Hoškovou, tel. 281 091 529, 
723 308 432, nebo přímo 
v kanceláři PS, nám. Svobody 
1570, pí. Pavlína Frýdmanová, 
tel. 281 011 632, 723 912 263.
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„Železniční koridor“ v Úvalech
zprávy z města

Byty v domě s pečovatelskou 
službou /dále jen DPS/ jsou sa-
mostatnými bytovými jednot-
kami a jsou určeny pro bydlení 
seniorů a zdravotně postižených 
občanů, kteří pro zajištění zá-
kladních životních potřeb vyža-
dují pomoc nebo péči jiné osoby 

z důvodu věku nebo zdravotního 
stavu. Tato pomoc je v DPS Úva-
ly  poskytována formou ubytová-
ní a pomoci pečovatelské služby, 
jejíž odběr služeb je podmín-
kou pro přijetí do DPS. Neslou-
ží však k řešení bytové situace. 
O přidělení bytu rozhoduje Rada 

města Úvaly dle zásad a bodové-
ho systému.

V objektu je k dispozici 34 
bytů, 10 bytů 2+kk, 24 bytů 1+kk. 
Všechny byty jsou vybaveny 
kompletním sociálním zařízením 
a kuchyňskou linkou s el. sporá-
kem. Do DPS se stěhují občané 
s vlastním nábytkem a zařízením.
Upozornění: v DPS není zajišťo-
vána komplexní celodenní péče!!!

Dům s pečovatelskou službou, 

nám. Svobody 1570, Úvaly
Zájemci o byt v DPS Úvaly se 
mohou obrátit na MěÚ Úva-
ly – sociální pracovnici pí. Ilo-
nu Hoškovou, tel. 281 091 529, 
723 308 432 k informaci popř. po-
dání žádosti. U každého žadatele 
se provádí sociální šetření, aby se 
mohl kvalifi kovaně posoudit a vy-
hodnotit stav podané žádosti.

Odbor správní

Od září opět zahájeny aktivity pro seniory
V neděli 27. 9. 2015 se v domě s pečovatelskou službou konalo již 

tradiční Václavské odpoledne, melodie k tanci a poslechu zahrál p. Ja-
romír Jansa.

Ve středu  30. 9. 2015 se v domě s pečovatelskou službou uskutečnilo 
u příležitosti oslavy Mezinárodního dne seniorů již několikáté společné 
posezení seniorů s vedením města. 

Přítomní diskutovali o aktuálním dění v našem městě a o plánech 
do budoucna. 

Pobavit je tentokrát přišly děti ze základní školy.

Připomínáme, že se v rámci aktivního prožívání stáří  každé úterý 
od 14.30 hodin  v domě s pečovatelskou službou konají programy ve-
dené školenou pečovatelkou – trénování paměti a tanečky pro seniory 
v sedě.

Jana Tesařová,
tajemník MěÚ Úvaly

POZVÁNKA

NA VZPOMÍNKOVOU AKCI

k výročí založení Československé republiky 

v pondělí  26. října  v 17.00 hodin
     

u pomníku padlých v  I. světové válce, 
na náměstí Arnošta z Pardubic.

Občané Úval a okolí jsou srdečně zváni.

Vedení města

Měsíčník Život Úval vyhodnocen jako 
třetí nejlepší v regionu

Náš měsíčník Život Úval byl přihlášen do soutěže  
Radniční zpravodaj roku 2014, kterou  pořádá webový 
informační portál M-region.cz, týdeník Mělnicko, 
MAS nad Prahou a Státní okresní archiv Praha-východ 
v Přemyšlení. V kategorii měsíčníků se náš časopis 

umístil na krásném 
třetím místě. 

Děkujeme tímto týmu 
redakční rady za je-
jich práci.

Vedení města

ÚÚvaaleecchh
Jak popsal ředitel stavby v mi-

nulé tiskové zprávě, postupně se 
dokončují práce na průjezdních 
kolejích procházejících železnič-
ní stanicí Úvaly. Kolejová tělesa 
jsou ukládána do štěrkového lože, 
někde doplněného antivibrač-
ní rohoží. Kolejnice jsou přesně 
fi xovány a ještě v průběhu zku-
šebního provozu dojde ke koneč-
nému zbroušení. Průjezd vlaku 
bude proti minulosti mnohem 
méně hlučný, což uvítají obyva-
telé v blízkosti trati. Ale je třeba 
si tuto změnu uvědomit při če-
kání na vlak, kde na nástupišti 
stojíme, abychom se vyvarovali 
překvapení a ohrožení přijíždějí-
cí vlakovou soupravou, zejména 
projíždějícími rychlíkovými spo-

ji. Od přecházení kolejiště, což 
v minulosti úvalští občané občas 
přes zákaz prováděli, je třeba nyní 
jednoznačně upustit. Bylo by ab-
surdní, aby radost z dokončeného 
díla byla doplňována tragickými 
událostmi. To, co platí v tomto 
směru pro nástupiště, platí i pro 
chování na úrovňovém přejezdu 
a na volné trati.

Na doprovodných fotografi ích 
je dokumentována práce tak zva-
ného „sanačního vlaku“, který byl 
použit v trase železniční stanice 
Praha – Běchovice – Úvaly. Jeho 
popis byl zveřejněn v jedné z mi-
nulých tiskových zpráv ředitele 
stavby.

Následuje pravidelná tisková 
zpráva vedení stavby. Obnovovací stroj
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Vážení občané Úval a okolí,
po úspěšném otevření komuni-

kace Na Spojce a otevření průjez-
du železničním přejezdem, jsme 
se opět posunuli k úspěšnému 
zvládnutí naplánovaných prací 
na rekonstrukci železničního ko-
ridoru v letošním roce. Všichni 
jistě vnímáte řadu omezení a ne-
populárních opatření ze strany 
stavby, ale také rychle se měnící 
ráz kolejiště a přilehlého okolí 
k lepšímu. V nejbližší době budou 
probíhat kolejové práce hlavně 
v oblasti pražského zhlaví a s tím 
souvisí vyšší zatížení v části obce 

V Setých, Sovova a Purkyňova 
s výjezdem na ulici Jirenskou. 
Jako u jiných lokalit se budeme 
snažit eliminovat negativní vlivy 
stavby průběžným čištěním a kro-
pením ulic. Obyvatele Mánesovy 
a Smetanovy ulice čeká dokon-
čení potrubního vedení dešťo-
vé kanalizace a oprava vozovek 
po ukončení prací. V současné 
době probíhají také intenzivní prá-
ce na dokončení protihlukových 
stěn v okolí mostu na Škvorecké 
ulici a také v ulici Komenského. 
Do 2. 10. 2015 budou dokončeny 
práce na obou podchodech a bude 

umožněn provoz po přístupovém 
chodníku z ulice Vydrova. Do-
časný průchod od přejezdu podél 
protihlukových stěn, využívaný 
v době stavby podchodu u pře-
jezdu, byl z důvodu bezpečnosti 
zrušen. Nová plánovaná přístu-
pová komunikace k ostrovnímu 
nástupišti je ve fázi schvalování 
a pravděpodobná realizace chod-
níku bude v roce 2016.  

Chtěl bych vám všem touto ces-
tou poděkovat za vstřícnost a po-
chopení pro naši činnost, která 
není vždy podle vašich představ, 

ale z vašich dotazů je zřejmé, 
že se vždy snažíme o vytvoření 
přijatelných podmínek pro vás 
i stavbu tak, abychom stavbu 
co nejdříve dokončili a předali 
do užívání.

Tomáš JOHN,
ředitel stavby

Příští informace bude zveřej-
něna opět za měsíc, aktuelní 
informace jsou průběžně umis-
ťovány na webových stránkách 
města Úval. Pro Život Úval sesta-
vil ing. Karel Böhm, MčÚ – Sta-
vební úřad Úvaly. 

Sanační stroj

Železniční přejezd 
je již otevřen

Uzavřen bude pouze na týden 
v únoru 2016 při montáži nové-
ho zabezpečovacího zařízení. 
Vzhledem k provizornímu pro-
vozu na dvou kolejích je četnost 
projíždějících vlaků vysoká. Níže 
uvádíme počet vlaků v obou smě-
rech s přibližnou dobou uzavření 
závor.

Jana Tesařová,
vedoucí úřadu

Čas
Počet vlaků Přibližná doba 

uzavření [min.]směr Praha směr Kolín

6:00–7:00 13 13 23

7:00–8:00 13 9 23,5

8:00–9:00 13 11 24

9:00–10:00 11 8 20,5

14:00–15:00 7 10 18

15:00–16:00 11 11 22,5

16:00–17:00 9 12 21

17:00–18:00 10 13 22,5

MUDr. Maříková
oznamuje změnu 

ordinačních hodin

od 1. 11. 2015

PO   8.00–12.00
 12.30 – 14.00 
 objednaní

ÚT 8.00–12.00

 12.30–14.00 

 objednaní

ST 12.30–18.00

ČT 8.00–12.00

 12.30–14.00 

 pouze DIABET. 

 PORADNA

PÁ 8.00–12.00
 12.30–14.00 
 objednaní

Vybavení: CRP, INR, EKG, 
HOLTER TK, ESI

Používáme také 
FYZIOREGULAČNÍ  
MEDICÍNU pro 
neregistrované pacienty.

Možnost objednání na 
určité termíny. Na odběry 
je nutné se vždy objednat!

Poslední pacient bude 
ošetřen 20 minut před 
koncem ordinační doby.

MUDr. Michaela Maříková

Podzimní úklid – informace
S nastupujícím podzimem přichází i pravidelný 

podzimní úklid některých odpadů z našich domác-
ností. Úklid se bude konat obdobným způsobem 
jako na jaře roku 2015.  

Svoz objemných odpadů – 
termínový kalendář  

Celá akce bude na území města Úval zajišťována 
pracovníky a technikou fi rmy pana Davida Fidlera – 
Sběrné suroviny D.F. a proběhne od pondělí 19. října 
2015 až  do úterý 3. listopadu 2015.

Stejně jako tomu bylo na jaře, budou i nyní 
na každé stanoviště v příslušný den přistave-
ny kontejnery dva. První kontejner bude určen 
na maloobjemové, objemnější a velkoobjemové 
odpady a druhý kontejner bude sloužit pro od-
kládání větví, pařezů a případně kmenů. (nutno 
vše rozřezat na menší kusy). Pracovník svozové 
fi rmy bude sám určovat, do kterého kontejneru 
bude odpad odkládán.

Svoz se týká maloobjemových, objemnějších 
a velkoobjemových odpadů, které nemohly být 
umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů 
na separované odpady.

Do přistavených kontejnerů nesmí být umis-
ťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, 
laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky 
apod.) a dále odpady, které jsou předmětem zpět-
ného odběru elektrozařízení v našem sběrném dvoře 
(např. lednice, televize, počítače a monitory, mobilní 
telefony a další drobná elektrozařízení). 

Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, kameny 
a zeminu – tyto odpady je nutno odvézt do sběr-
ného dvora!!!
Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny 
přítomných pracovníků svozové fi rmy, kteří jsou 
oprávněni nepřijmout nevhodné odpady do při-
stavených velkoobjemových kontejnerů. 

Ing. arch. Martina Bredová,
vedoucí odboru životního prostředí 

a územního rozvoje

rijen_2015.indd   5rijen_2015.indd   5 9/28/15   11:37 AM9/28/15   11:37 AM



6

zprávy z města Život Úval 10/2015

Termín:  Číslo stanoviště Termín:  Číslo stanoviště

Pondělí 19. říjen  12, 26, 44 Úterý 27. říjen 15, 35, 40
Úterý 20. říjen 10, 37, 45 Středa 28. říjen 9, 16, 32
Středa 21. říjen 22, 28 Čtvrtek 29. říjen 1, 31, 4
Čtvrtek 22. říjen  14, 21, 43 Pátek 30. říjen 6, 7, 13
Pátek 23. říjen 3, 19, 41 Sobota 31. říjen 20, 24, 38
Sobota 24. říjen 18, 25, 36  Neděle 1. listopad 11, 39, 42
Neděle 25. říjen 29, 33, 46 Pondělí 2. listopad 17, 23, 30
Pondělí 26. říjen 2, 5, 34  Úterý 3. listopad 8, 27

Harmonogram svozu

Očíslování stanovišť kontejnerů
 1.      Roh ulic Chorvatská, 

Slovinská
 2. Roh ulic Bulharská, Ruská
 3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
 4. Střed ulice Poděbradova
 5. Střed ulice Roháčova
 6.      Roh ulic 5. května, 

Dvořákova
 7. Roh ulic Kladská, Lužická
 8.      Roh ulic U Kaberny, 

U Výmoly
 9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10.      Roh ulic Čechova, 

Havlíčkova
11.       Roh ulic Kollárova, Boženy 

Němcové
12.     Roh ulic Jungmannova, 

Prokopa Velikého

13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova
15.     Roh ulic Prokopa Velikého, 

Erbenova
16.       Roh ulic Kollárova, Josefa 

Lady
17.      Roh ulic Hakenova, 

Štefánikova
18.     Roh ulic Wolkerova, 

Alešova
19.      Roh ulic Vítězslava Nováka, 

28. října
20.    Roh ulic Kožíškova, 

Vítězslava Nováka
21.    Roh ulic Rašínova, náměstí 

Svobody
22.    Roh ulic Grégrova, 

Dobrovského

23.    Roh ulic Guth-Jarkovského, 
Klánovická

24.     Roh ulic Čelakovského, 
Foersterova

25.    Roh ulic Guth-Jarkovského, 
Máchova

26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27.     Roh ulic Klostermannova, 

Dobrovského
28.      Roh ulic Palackého, 

Hakenova
29. Roh ulic Janáčkova, Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice Zálesí
32.     Roh ulic Glücksmannova, 

Šámalova
33.      Roh ulic Nad Koupadlem, 

Purkyňova

34. Střed ulice Horova
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
36.      Ulice Mánesova, 

U Mlýnského rybníka
37.      Roh ulic Fügnerova, 

Tyršova
38.      Ulice Komenského 

a Hálkova
39. Střed ulice Pod Slovany
40.      Střed ulice Pražská –bývalá 

pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice U Obory
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Do Hodova
45.      Zahrádkářská kolonie 

U Obory
46. Ulice Moravská
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kultura a volný čas

Kdo bude JUNIOR ROKU 2015?
Již se stalo tradicí, že je vždy 

první adventní neděli na akci 
Rozsvícení vánočního stro-
mu předáváno ocenění „Junior 
města Úvaly“. Toto ocenění je 
udělováno za vykonání výji-
mečného činu, podání výjimeč-

ného výkonu nebo reprezenta-
ci města na výjimečné úrovni 
v oblasti kultury, sportu, vědy 
a techniky, morálky a etiky, 
mezilidských vztahů, ochrany 
přírody a podobně. Kandidáti 
na ocenění by měli být nomi-

nováni školskými zařízeními, 
místními organizacemi a spol-
ky, Policií ČR, městem Úvaly 
nebo občany města. Nominač-
ní formulář spolu s pravidly 
je k dispozici na webových 
stránkách www.mestouvaly.

cz v sekci praktické informa-
ce-školství nebo v podatelně 
MěÚ Úvaly. Lze jej doručit 
do podatelny MěÚ Úvaly nej-
později do 31. 10. 2015.

Jana Tesařová,
tajemník MěÚ Úvaly

Rozhovor s Mgr. Ing. Pavlínou Slavíkovou, první ředitelkou 
Technických služeb města Úvaly

V červenci letošního roku jme-
novali úvalští zastupitelé do funk-
ce paní Ing. Mgr. Pavlínu Slavíko-
vou, která byla vybrána jako první 
ředitelka Technických služeb měs-
ta Úvaly. Paní Slavíková nastoupi-
la do funkce k 15. 9. 2015. 

1)    Dobrý den, gratuluji ke zvo-
lení do funkce první ředitelky 
nově vzniklých technických 
služeb našeho města. Mohla 
byste se úvalské veřejnosti 
stručně představit? 
Dobrý den, díky za gratulaci. 

Vystudovala jsem fyzickou geo-
grafi i na Karlově Univerzitě, nic-
méně už v průběhu studia jsem 
se více specializovala na životní 
prostředí, a proto jsem dále po-
kračovala ve studiu na České ze-
mědělské univerzitě. To jsem už 
začala pracovat ve svém prvním 
zaměstnání – v CENIA, české in-
formační agentuře životního pro-
středí, kde jsem se specializovala 
na odpadové hospodářství. Potom 
jsem se souhrou okolností dostala 
do Technologické agentury ČR, 
kde jsem se věnovala podpoře 
aplikovaného výzkumu. I tak 
jsem ale měla stále blízko k ži-
votnímu prostředí, k jeho tech-

nické ochraně, a vlastně i proto 
jsem se přihlásila do výběrového 
řízení na pozici ředitele technic-
kých služeb. A navíc je mi blízké 
i prostředí Úval, pocházím z ves-
nice kousek od Kouřimi, nicméně 
v Tlustovousích jsem měla praro-
diče a vlastně celá půlka mé ro-
diny pochází od Úval nebo přímo 
z Úval.

2)      Jaké budou Vaše první kroky 
ve funkci a jaká vidíte rizi-
ka?
Moje první kroky? To budou 

opravdu kroky… reálné kroky 

po Úvalech, abych se pořádně 
seznámila se všemi ulicemi a vy-
tipovala největší problémy… 
V první řadě se ale budu věno-
vat vodovodu a kanalizacím, ve-
řejnému osvětlení, odpadovému 
hospodářství… prostě tomu, co 
je v rámci činnosti technických 
služeb nejpodstatnější. A rizika 
tu samozřejmě budou, přeci jen to 
je služba pro občany a každý má 
jiný názor, jak určité věci řešit. 
Ale myslím, že se společně se zá-
stupci města i všemi občany do-
hodneme na nějakém společném 
řešení…

3)     Co vnímáte jako hlavní slabi-
nu končících VPS Úvaly? 
Ona to ani není slabina… do-

teď VPS řešila jen několik dílčích 
agend, v případě technických 
služeb lze hovořit o sloučení ce-
lého technického zázemí města 
pod jednu organizaci. Město si 
tak samostatně bude řešit agendu 
vodovodů a kanalizací, odpadové 
hospodářství… a díky efektivní-
mu nastavení těchto agend bude 
moci rozvíjet další.

4)     Co může od Technických 
služeb města Úvaly očeká-

vat úvalská veřejnost v roce 
2016?
Už teď od října budou pod tech-

nické služby nově spadat vodo-
vody, kanalizace a ČOV, v roce 
2016 pak budeme samostatně ře-
šit odpadové hospodářství. Chce-
me obnovit a rozšířit síť veřejné-
ho osvětlení, vybudovat sběrný 
dvůr… a to je jen část všech plá-
nů, které máme.

5)         Kde a kdy budete v Úvalech 
k zastižení?
Technické služby budou mít 

vlastní budovu v Riegerově uli-
ci. K zastižení bych zde měla být 
v běžné pracovní době, případně 
kdykoliv na telefonu… a myslím, 
že nejčastěji mě občané zastihnou 
někde přímo v terénu ve městě. 
Jednou z prvních úloh bude vy-
tvoření nového webu technických 
služeb, kde bude i prostor pro do-
tazy a náměty občanů. O jejich 
zřízení ale budeme určitě infor-
movat právě prostřednictvím Ži-
vota Úval.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů ve Vaší činnosti.

Rozhovor vedl Marek Mahdal

Fejeton – Kam s ním
Ne, nejde o klasiku a slam-

ník Jana Nerudy (snad názvem 
neporušuji autorská práva). Jde 
o třídění odpadu v Úvalech. Tří-
dím. V kůlně (naštěstí ji mám, tu-
díž nepáchnu tříděným odpadem 
v bytě) mám tři pytle a krabici. 
Do pytlů shromažďuju separovaně 
papír, plasty, sešlápnuté pet lah-
ve a tetrapaky, plechovky, víčka 
od lahví, jogurtů a tak, pokud jsou 
samozřejmě hliníková nebo jinak 
kovová. Taky platíčka od léků 
(hafo). Sklo do krabice. Vymý-
vám lehce kelímky od jogurtů 
a přemýšlím, kolik vyplýtvám 
drahocenné vody na čištění odpa-

du. Nevymytá krabice od mléka 
nebo kelímek brzy páchne a je 
mňamkou pro plísně a bakterie. 
Takto připravena na ekologické 
počínání jednou za měsíc naložím 
separovaný odpad na vozík a jedu 
několik minut ke kontejnerům. 
A že neuhodnete! Kontejnery 
jsou přeplněné – skoro kterýko-
liv den v týdnu zvolím, zkouším 
měnit dny, ale málo platné. Vracet 
se s naloženým vozíkem nebudu. 
Musím se zachovat zcela neetic-
ky. Vyložím nový koupený pytel 
s plasty vedle kontejneru, který 
přetéká, zejména i nesešlapanými 
pet lahvemi, papír nacpu do du-

tin, kam se dá, plech je v pohodě 
a sklo také. Jen to pěkně řinčí, ať 
vkládám co nejšetrněji. Myslím 
na sousedy v okolí, mají asi ra-
dost, když pohlédnou na ten „čur-
bes“. Hlavně ale, že občané Úval 
třídí. Z množství odpadů se dá 
usoudit, že dost poctivě. A sběrný 
dvůr je prý také hojně využíván. 
Jen má prý trochu méně vhodnou 
otevírací dobu (hodní sousedé 
můj nebezpečný odpad do něj 
vozí a referují). Vzpomínám 
na Švýcarsko. V penzionu pod 
Alpami jsme byli přísně nabádáni 
ukládat pozorně separovaný od-
pad do pytlů v chodbě. Švýcaři 

platí obrovské pokuty za nedo-
držení třídění, svůj dohledatelný 
odpad sbírají do přidělených, 
jménem označených, pytlů, které 
staví k silnici (mimochodem je 
skvostná jak povrch pro sportovní 
činnost nebo chůzi bosou nohou). 
Nenajdou se prý šikulové, kteří 
by svůj odpad podstrkovali do ci-
zích pytlů.

U nás v Úvalech se tedy třídí, 
fajn, ale aby to bylo dokonalé, 
tak by se i mělo častěji vyvážet!!! 
Což povzbudí k dalšímu třídění 
a ne ničení prostředí kolem kon-
tejnerů.

Alena Janurová
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Komorní pěvecký sbor CHRISTI hledá zájemce o sborový zpěv
Komorní pěvecký sbor CHRIS-

TI Úvaly letošním podzimem 
vstupuje již do své patnácté sezo-
ny přípravou na vánoční koncer-
ty. I když 15 let svého působení 
v kulturně společenské sféře naše-
ho města završí v červnu příštího 
roku velkým koncertem, na kte-
rém vystoupí i řada přátel sboru.

Sbor CHRISTI v současnosti 
usiluje o posílení svých řad a hle-
dá zpěvačky i zpěváky, kteří by 
rádi zpívali středověké, barok-

ní i renezanční duchovní písně 
a skladby významných světových 
hudebních skladatelů. Neklada-
me předem 
žádné podmín-
ky kvalifi kační 
či věkové, ani 
žádné jiné. Jde 
o to, mít chuť 
zpívat ve sboru 
písně a sklad-
by uvedeného 
zaměření. 

Koncerty směřujeme vždy 
každoročně do měsíce června 
a do období adventu a Vánoc. 

Také se účast-
níme festiva-
lu duchovní 
hudby v Praze 
vždy 5. čer-
vence.

Zkoušky má-
me pravidel-
ně v pondělí 
od 18 do 19.30 

– 20 hodin v Centru volnočaso-
vých aktivit, Riegerova 65, Úvaly. 
Zpíváme a cappela nebo s dopro-
vodem kláves.

Kdo má chuť a zájem se zapojit 
do činnosti komorního pěveckého 
sboru CHRISTI Úvaly, nechť se 
přihlásí na telefon: 607 120 386, 
email: drpokorny@iol.cz nebo 
přijde osobně přímo na zkoušky 
sboru. Těšíme se na vás!

Vítězslav Pokorný,
vedoucí sboru

Když obrazy vypravují…..
Komise pro kulturu města Úva-

ly pořádá pravidelně mnoho akcí 
pro občany Úval – koncerty, be-
sedy se zajímavými lidmi, plesy, 
posezení s hudbou,… Tentokrát 
se členové komise rozhodli v bu-
dově volnočasových aktivit č. 
p. 65 poprvé zorganizovat výsta-
vu obrazů. Už dopředu bylo jas-
né, že se pouští do nového úkolu 
a příprava bude náročná. Začínalo 
se opravdu od začátku. Seznáme-
ní s výtvarníkem, výběr panelů 
na obrazy, jejich instalace, přípra-
va vernisáže. 

Již první setkání s malířem 
Františkem Kollmanem bylo 
zážitkem. Je to nejen malíř, ale 

také rytec skla, grafi k, velmistr 
bojového umění, pracoval také 
jako šéf ochranky Václava Havla. 
František Kollman je výrazná im-
pulsivní osobnost, setkání s ním 
a jeho vyprávěním je opravdu sil-
ný zážitek, zvláště, když je mož-
né pozorovat ho při práci. Kreslí 
s neuvěřitelnou lehkostí oběma 
rukama prakticky vším – používá 
barvy, pera, křídy, ale i kávu nebo 
popel z cigaret. Během krátké 
chvíle pod jeho rukama ožívají 
příběhy z dávných dob, krás-
né plachetnice na rozbouřeném 
moři, koně v pohybu, hrady, rytí-
ři na koních, v bitvách,… Každý 
obraz je plný pohybu a vypravu-

je. Tak jako 
pan Kollman 
i jeho umění 
je nespoutané 
a plné života.

Na vernisáži 
ho provázeli 
hudbou i slo-
vem jeho ka-
marádi – mu-
zikanti Irena 
Budweiserová, 
Richard Te-
sařík, skupi-
na Bussmark 
– Miloš Hora 

a Michal Hudček a herec 
Tomáš Juřička, slovem 
provázel Pavel Vrána, 
básník a spisovatel.  Při 
vernisáži pan Kollman 
vytvořil před očima divá-
ků několik obrazů, které 
byly vydraženy, a výtě-
žek byl věnován úvalské 
základní škole.

V dalším týdnu vý-
stavu navštěvovaly děti 
ze školy, obrazy se jim 
i paní učitelkám moc lí-
bily, byly dětem inspirací 
při jejich výtvarných po-
kusech. Během víkendu 
výstavu navštěvovali lidé 
z Úval i okolí, v neděli 
se mohli setkat i s panem 
Kollmanem a jeho umě-
ním. Není obvyklé, že by 
na výstavě malíři tvořili 
před očima návštěvníků, 
ale u pana Kollmana je to běžné. 

Z mého pohledu byla akce 
zvládnuta skvěle. Poděkování 
patří nejen Františku Kollmano-
vi, ale také organizátorům akce 
z Úval. Paní Janurové a panu 
Procházkovi za přípravu výstav-
ní síně, pracovníkům VPS za in-
stalaci panelů a hlavně „duši 
výstavy“ paní Tesařové a dal-

ším zaměstnancům úřadu, kteří 
připravili vernisáž. Myslím, že 
úroveň výstavy byla velmi dob-
rá a Úvaly s úspěchem zkusily 
něco nového. Krásné obrazy pana 
Kollmana zdobí už nejen školu, 
místní úřad, ale také domovy ně-
kterých úvalských občanů.

Za komisi pro kulturu 
L. Foučková
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Burian potřetí aneb Mnoho 
dílů není na škodu Komise pro kulturu 

Rady města Úvaly

Vás zve na 

Autorské čtení
Ivana Krause

30. 10. 2015 v 19 hod
v sále DPS,

nám. Svobody 1570

Vstupné dobrovolné

Obvykle, je-li něco úspěšného, producenti skočí 
na další pokračování. V našem případě se Jan Burian 
a jeho Portugalský večírek znovu povedl. V Úvalech 
má své diváky a posluchače. Bez přehánění a slov 
podobných nabubřelosti či podlézavosti ale nelze 
najít jiná, která by vystihovala písničkáře, básníka, 
prozaika, syna avantgardního divadelníka E.F.Bu-
riana a v neposlední řadě cestovatele do několika 
zajímavých zemí, kde se stává nejspíš netradičním 
průvodcem, kdy má co říci o zemi v jiných rovinách, 
než se od průvodců očekává. Slova, která by vysti-
hovala Jana Buriana jako člověka. Skromný, moudrý 
i chytrý, vyrovnaný, plný pochopení, laskavý, vtipný, 
skvělý vypravěč a pozorovatel. Plný vlastností, které 
se od velmi úspěšné osoby očekávají spíš ojediněle. 
Pod jeho projevem návštěvník jihne a duše se plní 
nadějí, že je na světě víc dobra, než se zdá. Víc krásy, 
než ji člověk v rychlosti svého bytí vnímá. Zastav se 
poutníku životem a rozhlédni se kolem a nespěchej, 
radost se dostaví. To mohli pocítit přítomní akce Ko-
mise pro kulturu Rady města Úvaly večer 18. září 
2015 při vyprávění, také prostřednictví fotografi í, 
o reáliích země na konci Evropy – Portugalsku.

Za KuK Alena Janurová
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Dalších šest učitelů se v červen-
ci účastnilo čtyřdenního školení 
zaměřeného na metodiku výuky 
matematiky dle profesora Milana 
Hejného a jeden učitel letní školy 
ČJ od nakladatelství Fraus.

Všichni pedagogičtí pracov-
níci absolvovali v srpnu seminář 
v rozsahu 6 hodin na téma Proč 
tresty nefungují.

Stránky www.zsuvaly.cz v novém

S novým školním rokem 
2015/2016 přicházejí i nové 
webové stránky Základní školy 
v Úvalech. Při jejich tvorbě byl 
důraz kladen především na vý-

bornou čitelnost na všech typech 
zařízení, jelikož v dnešní době 
si stránky neprohlížíme jenom 
na počítači.

Dalším základním pilířem 
byla přehlednost a zviditelnění 
těch nejdůležitějších informa-
cí hned na hlavní stránce včet-
ně novinek, které se pravidelně 
aktualizují. Na tom, aby byly 
stránky aktuální, se podílí téměř 
všichni pedagogičtí pracovníci, 

a proto najde každý návštěv-
ník těchto stránek nejčerstvější 
informace o dění na Základní 
škole v Úvalech i v jednotlivých 
třídách.
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Školní rok 2015/2016 v ZŠ Úvaly
Řada lidí má možná předsta-

vu, že po rozdání vysvědčení 
a rozloučení se se žáky na konci 
června budovy školy na dlouhou 
dobu osiří a ruch nastane až se 
začátkem nového školního roku. 
Skutečnost je však většinou zcela 
jiná. 

Před začátkem tohoto školní-
ho roku se v naší škole, tak jako 
obvykle, hned po rozdání vysvěd-
čení rozběhl maratón stavebních 
prací, větších i menších oprav, 
stěhování, malování, ale i admi-
nistrativy související s ukončením 
školního roku a s přípravou nové-
ho.

Odstraňovali jsme drobné i vět-
ší šrámy na budovách školy, dopl-
ňovali jejich vybavení, demonto-
vali jsme šatní klece a umísťovali 
nové šatní skříňky v budově B. 

Ve staré cvičné kuchyňce vznik-
lo nové zázemí pro vychovatelky 
školní družiny. Vymalovali jsme 
kompletně sedm učeben, šatnu 
a natřeli vchodové dveře v budo-
vách A, C, D a E.

Do budování zcela nové čítárny 
se v průběhu prázdnin aktivně za-
pojili členové výboru rodičů dětí 
na ZŠ Úvaly a za jejich vydatné 
pomoci se podařilo z bývalé malé 
sborovny vykouzlit nejen příjem-
ný prostor pro čtenářské aktivity 
žáků, ale i pro činnost školního 
klubu.

V naší škole aktivně pracují 
přes prázdniny i pedagogičtí pra-
covníci.

V průběhu prázdnin jsme ob-
drželi fi nance ve výši 360 825 Kč 
v rámci Výzvy 56 z Operačního 
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Podařilo se nám 
je získat na realizaci dvou šablon:
a)     Čtenářské dílny jako prostře-

dek ke zkvalitňování čtenářství 
a čtenářské gramotnosti

    V rámci této šablony jsme vy-
psali a již proběhlo výběrové 
řízení na dodávku 390 knih 

do nové čítárny. Zakoupili jsme 
i 10 elektronických čteček a je-
den notebook. Tři učitelé se 
v srpnu zúčastnili týdenní letní 
školy zaměřené na práci v čte-
nářských dílnách.

b)     Zahraniční jazykový kurz pro 
učitele

    V rámci této šablony již dva 
učitelé anglického jazyka ab-
solvovali intenzivní zahraniční 
jazykové kurzy (14 a 21 dní) 
a další učitel ho absolvuje ještě 
do konce roku 2015. 

Přihlásili jsme se i do nové 
Výzvy 57, která byla zveřej-
něna na konci července. Zda 
v ní budeme úspěšní a získáme 
finanční podporu, se dozvíme 
pravděpodobně až v druhé po-
lovině září. 

Přihlásili jsme se do tří šablon:
a)  Rozvoj technických dovedností 

žáků na druhém stupni základ-
ní školy

     Cílem klíčové aktivity je roz-
voj technického vzdělávání 
na základních školách formou 
vytváření žákovských výrobků. 
Podstatou klíčové aktivity je 
vytváření žákovských výrobků 
ve školní dílně.

b)     Individualizovaný rozvoj úst-
ních komunikačních dovednos-
tí učitelů v anglickém jazyce 
formou blended learningu

c)      Rozvoj individuálních ústních 
komunikačních dovedností 
žáků v anglickém jazyce for-
mou blended learningu 

    Cílem klíčové aktivity je pod-
pora rozvoje individuálních 
ústních komunikačních doved-
ností žáků v oblasti cizího jazy-
ka, formou řízené, kombinova-
né a individualizované výuky 
(blended learning) na základě 
přirozené posloupnosti jednot-
livých fází osvojování cizího 
jazyka, tj. poslech – mluvení – 
čtení – psaní.

Úspěšný start
Nový školní rok jsme zahájili 

se 732 žáky, 60 pedagogický-
mi pracovníky a 18 provozními 
zaměstnanci. I v tomto školním 
roce bude na naší škole pracovat 
psycholog, speciální pedagog, 
výchovný poradce a koordinátor 
prevence sociálně patologických 
jevů. 

Do pěti prvních tříd nastoupilo 
celkem 118 žáků. Přivítat je tra-
dičně přišli i zástupci města. 

První školní den byl zpestřen 
díky aktivitě rodičů, kteří vítali 
žáky i rodiče u vchodu do školy 
nejen napečenými dobrotami, ale 
i rozdáváním letáčků s etickým 
kodexem školy, který vznikl jako 
společné dílo žáků, učitelů a rodi-
čů v minulém školním roce. Ten 
obsahuje pravidla, která by měli 
dodržovat nejen žáci, ale i za-
městnanci školy a zákonní zástup-
ci žáků, proto jsou od letošního 
školního roku zařazena do nové-
ho školního řádu.
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Od nového školního roku se 
nám podařilo navýšit kapacitu 
školní jídelny z 600 na 800 stráv-
níků, školní družiny z 270 na 330 
žáků a otevřeli jsme přednostně 
pro žáky druhého stupně škol-
ní klub. V tuto chvíli jsme tedy 
schopni ve školní družině vyho-
vět žákům 1. – 4. ročníků. Další 
rozšiřování kapacit z prostoro-
vých důvodů neplánujeme.

Z důvodu rozšíření našich slu-
žeb i odchodu některých zaměst-
nanců na konci minulého školní-
ho roku nás v novém školním roce 
posílí Mgr. Gabriela Matoušková 
(třídní učitelka 1. C), Mgr. An-

drea Suková (1. D), Mgr. Pavla 
Konůpková (1. E), Mgr. Aneta  
Moravcová (5. D), PhDr. Jiřina 
Jiřičková (Hv), Mgr. Magdaléna 
Genčevová  (Aj, Tv), Diane Bir-
ney (rodilá mluvčí – konverzace 
v Aj) a 4 vychovatelky školní dru-
žiny – Bc. Lenka Perlíková, Te-
reza Dvořáková, Lenka Králová 
a Markéta Macháčková.

Do školní jídelny nastoupila 
paní Jaroslava Brabcová jako po-
mocná kuchařka.

Rád bych na tomto místě upo-
zornil na některé důležité aktivity, 
které v tomto školním roce bude-
me na naší škole realizovat. 
 1.     V prvním týdnu proběhne 

ve všech třídách tradiční čtyř-
denní kurz osobnostní a soci-
ální výchovy.

 2.       Od září zaměstnáváme na naší 
škole rodilou mluvčí Diane 
Birney, která povede hodiny 
konverzace v anglickém jazy-
ce v rozsahu 9 hodin týdně.

 3.          Výuka matematiky bude 
v tomto školním roce probíhat 

v 17 třídách 1. – 4. ročníku 
a dvou třídách 6. ročníku po-
dle metody profesora Milana 
Hejného. 

 4.    Budeme využívat elektronic-
kou třídní knihu a elektronic-
kou ŽK.

 5.     Připravíme novou koncepci 
školy.

 6.    Zvýšenou pozornost a čas bu-
deme věnovat OSV a etické 
výchově.

 7.      Zapojíme se do tradičních ak-
tivit: vánoční jarmark, vítání 
občánků, návštěvy a vystou-
pení pro seniory, vánoční kon-
cert, vyřazování žáků 9. tříd, 
návštěvy městské knihovny, 
…

 8.   Plánujeme účast ve znalost-
ních a sportovních soutěžích, 
žáci se zúčastní soutěží v ob-
lasti matematiky, angličtiny, 
českého jazyka, zeměpisu, 
přírodopisu, zpěvu i recitace. 

 9.    ŠD je nabízena pro 1. – 4. 
třídu (11 oddělení) – neinves-
tiční příspěvek je 150 Kč/mě-

síc, od 5. roč. budeme nabízet 

přihlášky do školního klubu – 

registrační poplatek na školní 

rok je 500 Kč.

10.    Všechny třídy prvního i dru-

hého stupně absolvují více-

denní vzdělávací kurzy dle 

ŠVP, pro žáky 7. tříd bude 

připraven i týdenní lyžařský 

kurz.

11.    Žáci prvního stupně budou 

opět zapojeni do projektu 

Ovoce do škol.

12.     Žáci prvního i druhého stup-

ně si mohou prostřednictvím 

Školního programu objedná-

vat dotované mléčné výrobky.

Děkuji všem, kteří se podíle-

li na přípravě nového školního 

roku, a do nového školního roku 

přeji všem žákům, rodičům, za-

městnancům i příznivcům školy 

pevné zdraví, hodně optimismu 

i chuti k vzájemné efektivní spo-

lupráci.

Mgr. Jaroslav Březka

Znáte Mariinu studánku? My už ano!

Čekání na vysvědčení jsme si 
zpříjemnili „pochodovým cviče-
ním“ k Mariině studánce. V pr-

vouce jsme se na konci roku 
učili o vodě. Rybníky, říčky i po-
toky v Úvalech i okolí známe, ale 
o této studánce věděl málokdo. 
V doprovodu dvou rodičů jsme 
vyšlápli směr 
Tlustovousy. 
Cesta po sil-
nici nám 
utekla rychle 
a za chvilku 
už jsme vidě-
li dřevěnou 
ceduli, která 
nás spoleh-
livě dovedla 
ke studánce. 
Na lavičkách 
jsme posvači-
li a ochutnali 

krásně chladnou vodu ze studán-
ky. Jak přesně vypadá studán-
ka, vám neprozradíme, protože 
toto kouzelné místo musíte vidět 
na vlastní oči. Na závěr pocho-

du jsme vystoupali na rozhlednu 
a spatřili tak Úvaly z velké výšky. 
Už se těšíme, až studánku navští-
víme znovu.

3.A + pí uč. Marcela Průžková

Věda nás baví na ZŠ Úvaly
I v tomto školním roce si žáci 

mohou hrát a přitom se vzdělávat 
v kroužcích VĚDA NÁS BAVÍ. 
Nabídku jsme rozšířili o další 
kroužky.
1.     Kroužek  Věda nás baví (určen 

pro žáky I. stupně)
    V tomto kroužku pracovalo 

v minulém školním roce víc 
jak sto dětí z prvního stupně. 
Žáci se prostřednictvím poku-
sů budou seznamovat s věd-
ními obory – fyzikou, che-
mií, biologií, vědou o Zemi 
a dalšími. Budou pracovat 
jako vědci, výrazně si budou 
rozvíjet znalosti a dovednosti 
ve vědeckých týmech a tím 
přirozenou cestou získávat 

pozitivní vztah k přírodním 
vědám.

2.     Pro žáky  4.–6. ročníku je ur-
čen kroužek Přijď si pohrát, 
HEJBNI MOZKEM a rozsvítí 
se ti!

      Interaktivní kroužek, v němž 
si žáci zábavnou formou zlepší 
své studijní dovednosti (pre-
zentace, práce s informacemi, 
myšlenkové mapy, paměťové 
hry, týmová spolupráce …).

3.      SCHOOL PRESS CLUB je ur-
čen pro žáky II. stupně. 

      V tomto kroužku si žáci budou 
vytvářet školní časopis. Jejich 
činnost bude podpořena profe-
sionálním programem.

Mgr. Růžena Kondelíková

Nejlepší  adapťák třídy 6. B
Naše třída jela 2.– 4.  9.  2015 

na adaptační kurz do Poslova 
Mlýna k Mácháči, jelikož jsme 
nastoupili na 2. stupeň a smíchali 
nás z různých tříd. Jeli s námi paní 
učitelka Javůrková, školní psycho-
ložka Míša a Zdeněk. 

Cesta trvala asi hodinu a půl. 
Když jsme tam dojeli, zahráli 
jsme si pár seznamovacích her, 
než uklidili naši chatku. Pak paní 
učitelka dala povel, ať popadneme 
svoje batohy a jdeme k chatce D5. 
Rozdělili jsme se do pokojů a šli 
na jídlo. Jídlo bylo skvělé. Pak 
jsme hráli hry v lese.

Druhý den jsme skákali na tako-
vém velkém polštáři, hledali jsme 
kešky a šli do Muzea Čtyřlístek.

Během adapťáku jsme si také 
vytvořili pravidla a hráli bezva 
hry. Hodně se nám líbila hra s pa-
dákem, klubíčko a foukání šipek 
foukačkou. Poznali jsme spoustu 
skvělých kámošů a kámošek. Se-
známili jsme se s dobrými kluky 
a holkami.

Na konci adaptačního kurzu 
jsme měli diskotéku a hráli jsme 
scénky. Pak jsme den zakončili 
sladkým spánkem.

Když jsme odjížděli, tak jsme 
jeli v luxusním autobusu s karet-
ním stolkem.

Teď je z naší třídy skvělý kolek-
tiv. ☺

Společná práce žákyň 
a žáků z 6. B
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Život Úval 10/2015školství

organizace a spolky

Dětského oblečení, hraček,
knížek, her, sportovního vybavení 

(lyže, brusle, helmy,…..)
PODZIM–ZIMA 2015 

Přijďte prodat i nakoupit, 
těšíme se na vás ☺

Zaměstnanci MŠ Kollárova pořádají burzu 
dětského oblečení a výbavy
PODZIM, ZIMA  2015

Kde: Mateřská školka, Kollárova 1260, Úvaly 

Kdy: příjem věcí: pátek   16. 10. 2015   17–20 h 

prodej věcí:     sobota 17. 10. 2015  8,30 h–12,30 h
(vstupné dobrovolné) 

výdej věcí:   sobota 17. 10. 2015   18–19 h

•      Do  prodeje přijímáme dětské podzimní, zimní oblečení,boty, spor-
tovní potřeby, hračky, hry, knížky,……. 

•       Vzhledem k menšímu prostoru nepřijímáme kočárky.
• Vyhrazujeme si právo na výběr přijímaného zboží.
•     Při příjmu je nutné mít seznam věcí: jméno + kontakt; č. věci, popis, 

cena. 
•     Označení věci: na každé věci musí být pevně připevněná (přišpend-

lená) cenovka, která musí obsahovat evidenční č. prodejce/č. věci dle 
seznamu+ cenu (prosím napište si o návod, jak každou věc do pro-
deje označit, výrazně tak zrychlíme příjem věcí do  prodeje). Pozor, 
pokud chcete věc jako soupravu, musí být pevně spojena, aby ne-
došlo při manipulaci k  rozdělení. Boty v páru označte obě a svažte 
provázkem k sobě.

• Věci noste prosím čisté, nezničené, prodejné.
•         Provize z prodaných věcí činí 15% z ceny. Veškeré příjmy z provize 

budou věnovány Mateřské školce, Kollárova, Úvaly na dovyba-
vení a na hračky pro děti.

•   Maximální počet kusů k prodeji je 30 – (nad 20 si účtujeme navíc 1 Kč 
za každou položku jako příplatek za  manipulaci).

•    Výplata peněz a výdej zbylých věcí je v sobotu 17. 10. 2015 18–19 h.
•     Nevyzvednuté věci budou věnovány charitě a nejsou zpět vymaha-

telné.
•   Kontakt: Radana Fořtová – tel. 732 254 046
Nebo email: burzauvaly@seznam.cz (napište si a my vám pošle-
me připravenou tabulku k příjmu věcí a postup, jak musí být věci 
k prodeji označené) veškeré informace najdete i na stránkách školky 
www.mskollarova.cz

Co nás čeká v říjnu?
  Sběr kaštanů a žaludů
  Den seniorů – kulturní vystoupení 5.A, přáníčka připraví ŠD
  1. 10. Vítání občánků – kulturní vystoupení 3.A a 5.C
  5. – 9. 10. –  Sběr papíru – parlament školy
  5. 10.   Toulcův dvůr (rostliny užitkové a užitečné) – 5. A

 Čas proměn – beseda pro dívky 6. B
  14. 10. Archeopark Všestary – 6. A,B
  21. 10. Den otevřených dveří
  26. 10.      Účast na vzpomínkové akci ke Dni vzniku samostatného 

československého státu
Mgr. Lenka Foučková

okénko knihovny

V sobotu 12. září se všichni 
skauti z Úval sešli, aby zahájili 
nový školní rok tradiční výpravou, 
„Zahajovačkou“. Účast byla hojná 
a krom tří psů nás bylo téměř k pa-
desáti. Místo do vyšehořovického 
lomu jsme  ovšem tento rok vyra-
zili do úvalské obory – Králičiny, 
abychom si s dětmi prošli tuto 
krásnou část Úval. Cestu jsme zvo-
lili podél říčky Výmoly. Navštívili 

jsme zříceninu hradu Skara, Starý 
splav a dvě studánky. Vrcholem 
výletu se stal uměle vybudovaný 
kopec u obce Květnice, kde jsme 
se pokochali krásným výhledem 
a zahráli si akční pohybovou hru.

Počasí nám opravdu přálo. 
Po celou dobu sluníčko pilně sví-
tilo a ohřívalo nás. Zkrátka začátek 
podzimu a nové skautské sezony, 
jak má být.

Termíny schůzek pro školní rok 2015/16:

Vlčata 
(kluci 7–12 let)
Po: 17:00–18:30

Út: 17:00–18:30

Světlušky 
(holky 7–12 let)
Po: 16:00–17:30

St: 17:00–18:30

Skauti 
(kluci 12–15 let)
Út: 17:00–18:30

St: 17:30–19:00

Skautky 
(holky 12–15 let)
Po: 17:30–19:00

St: 17:30–19:00

Za úvalské skauty Josef Boubín

Skauti: První podzimní výprava
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Život Úval 10/2015 sport

Na východě Prahy se letos opět sportovalo
Rekordních 1000 závodníků, 

kteří strávili celkem 14 hodin 
na závodních tratích, to je sumář 
letošního 7. ročníku Újezd.net se-
riálu Tří závodů pro zdraví, který 
se koná ve východní části naší 
metropole.

Seriál obsahuje, jak už jeho ná-
zev napovídá, tři závody, při kte-
rých se běhá, jezdí na kole a při 
jednom dokonce plní zajímavé 
úkoly. Organizátoři seriálu razí 
heslo „Když zážitek je víc než 
výkon“, což je patrné v každém 
závodě. Pohodová atmosféra, 
skvělá organizace, bezpečnostní 
a zdravotní zajištění akce i záze-

mí pro závodníky přispívají k pro-
žití bezvadného sportovního dne 
v krásném prostředí Klánovické-
ho lesa a jeho okolí.

Organizátoři nezapomínají ani 
na děti, každý závod zahájí ti 
nejmenší sportovci a mají mož-
nost ochutnat závodní atmosféru. 
Skvěle se pobaví také diváci, pro-
tože závody nabízí kromě skvě-
lých sportovních výkonů také bo-
hatý doprovodný program.

Tři závody pro zdraví

Sérii závodů odstartoval 19. dub-
na 2015 Felix Újezdský duatlon. 
Závodníci se vydali nejprve do Klá-

novického lesa v poklusu, potom 
na kole a zakončili svůj výkon zno-
vu během. Přitom nasbírali první 
body do hodnocení seriálu, čím lep-
ší umístění, tím více bodů.

Další body do seriálu mohli 
účastníci získat v Klánovickém 
MiniAdventure, který se ko-
nal 17. května 2015. Původní 
klasický orienťák na kole byl 
letos obohacen o plnění úkolů 
na stanovištích. Závodníci např. 
řezali kládu pilou, slaňovali, 
jezdili na kánoi, stříleli z luku... 
Tříhodinový závod dvojic tak na-
bral jiné obrátky a podle reakcí 

účastníků to byl krok správným 
směrem.

Vrcholem sezony byla, tak jako 
každý rok, Velká cena města Úval. 
Nejprve se na cross country trať vy-
dali junioři, ženy a veteráni, potom 
vyjel peleton chlapů. Mezitím se 
na enduro trialové trati předvedli 
skuteční borci. Letos poprvé zpestři-
li tento cyklozávod také běžci, kteří 
pokořili pětikilometrovou crossovou 
trasu. Poslední prázdninovou sobotu 
(29. 8.) zakončilo vyhlášení výsled-
ků celého Újezd.net seriálu Tří zá-
vodů pro zdraví. Výsledky najdete 
na www.triprozdravi.cz.

Pozvánka na Klánovický půlmaraton

Ačkoliv seriál závodů letos už skončil, organizátoři připravují ještě 
jednu akci na podzim, tentokrát běžeckou. V neděli 25. října se 
do Klánovického lesa rozběhnou běžci na 10 a 21 kilometrovou 
trať. Ta vede na 100 % terénem, v příjemném prostředí Klánovic-
kého lesa. Závod bude zpestřen také canicrossem, neboli během se 
psem. Kdo chce zažít skvělou atmosféru závodů a rád běhá, určitě 
by se měl zúčastnit. Víc informací a registrace na www.klanovic-
kypulmaraton.cz.                            Pro více informací kontaktujte:

Veronika Honsová
PR Manager 3+

Výsledky zápasů a rozpis na říjen 2015 SK Úvaly
Rozlosování  A – mužstva – podzim 2015 – divize
So 08.08. 14.00 Litoměřice – Úvaly 2:1 (1:0)
Ne 16.08. 17.00 Úvaly – Lovosice 1:2 (0:1)
Ne 23.08. 17.00 Nymburk – Úvaly 3:2 (2:1)
Ne 30.08. 17.00 Úvaly – Souš 1:0 (0:0) NP
So 05.09. 17.00 Český Brod – Úvaly    9:3 (6:0)
So 12.09. 10.15 Libiš – Úvaly 2:0 (0:0)

Ne 20.09.   16.30 Úvaly – Meteor Praha
Ne 27.09.   16.30   Louny – Úvaly     
Ne 04.10.   16.00 Úvaly – Litvínov
So 10.10.   14.00 Rakovník – Úvaly
Ne 18.10.   15.30 Úvaly – Vilémov     
So 24.10.   10.15 Chomutov – Úvaly

Družstvo mužů A je po polovině podzimní části na posledním mís-
tě, což ovšem nemusí být žádná katastrofa, pokud se podaří vytvořit 
do konce podzimu partu, která bude mít touhu vítězit. Moc bych jim to 
i úvalskému fotbalu přál.  

Rozlosování  B – mužstva – podzim 2015 – okresní přebor
So 22.08. 17.00 Úvaly B – Louňovice 3:2 (2:0)
So 29.08. 17.00 Mukařov – Úvaly B 6:1 (4:0)
St  02.09. 17.30 Úvaly B – Sibřina 4:0 (1:0)
So 05.09. 17.00 Úvaly B – Dobřejovice 2:2 (0:1)
So 12.09. 17.00 Úvaly B – Vyžlovka 2:2 (:1)

Ne 20.09. 16.30 Kunice B – Úvaly B
So 26.09. 16.30 Úvaly B – Velké Popovice 
So 03.10. 16.00 Hrusice – Úvaly B
So 10.10. 16.00 Úvaly B – Radonice
So 17.10. 15.30 Stříbrná Skalice – Úvaly B
So 24.10. 14.30 Úvaly B – Zápy B
St  28.10. 14.30 Odolena Voda – Úvaly B
So 31.10. 14.00 Vyšehořovice – Úvaly B

Výsledkově je na tom zatím družstvo mužů B dobře, ale je to ovlivněno 
tím, že hrálo 4 zápasy doma a pouze jeden venku. Důležité však je, 
aby v okresu vyhrávali vlastní odchovanci a také ti z družstva A, kteří 
nedostávají mnoho příležitostí.

Liga mistrů SG 35+
So 19.09. 16.30 Škvorec – SG Úvaly
So 03.10.  16.00 SG Úvaly – Světice
So 10.10. 16.00 Šestajovice – SG Úvaly
So 17.10.  15.30 SG Úvaly – Sluštice
Ne 25.10. 14.30 SG Úvaly – Vyžlovka 
So 31.10.  14.00 Kunice – SG Úvaly  

Rozpis mistrovských zápasů a výsledky starších žáků – podzim 2015
29.8.2015 10:15 hod. Mukařov : Úvaly 3:6  (2:4)
12.9.2015 10:15 hod. Úvaly : Struhařov 17:1(8:0) 
20.9.2015 10:15 hod. Radonice : Úvaly
26.9.2015 10:15 hod. Úvaly : Velké Popovice
3.10.2015 10:15 hod. Veltěž : Úvaly
10.10.2015 10:15 hod. Úvaly : Kostelec nad Černými lesy
17.10.2015 10:15 hod. Stříbrná Skalice : Úvaly
24.10.2015 10:15 hod. Úvaly : Louňovice
28.10.2015 10:15 hod. Úvaly : Klíčany
31.10.2015 10:15 hod. Mirošovice : Úvaly
7.11.2015 10:15 hod. Úvaly : Mnichovice

Přikládám fotografi i velmi úspěšného družstva starších žáků a doufám, 
že mi pracovní 
povinnosti do-
volí někdy se 
na ně podívat. 
Dvojice Sed-
liský, Kadlec je 
to nejlepší, co 
je mohlo potkat, 
a doufám, že 
právě v těchto 
chlapcích bude 
za 5 let i bu-
doucnost úval-
ského  fotbalu.

Ing. Petr 
Jankovský
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19. září se konal tradiční ….tak trochu ÚLET. Pohodový minifestival 
pořádaný MDDM, který prezentuje uměleckou tvorbu několika genera-
cí a jehož součástí jsou doprovodné programy pro děti. Ten letošní se 
opravdu vydařil a přišli si na své děti i dospěláci.  Děkuji všem, kteří se 
na jeho realizaci podíleli, návštěvníkům, kteří přišli, tolerantním souse-
dům a sv. Petrovi za přízeň. Bylo tu po všech stránkách krásně. 
Tak zase příště.                                                               Jana Pospíšilová

historie

170 let – malé připomenutí dostavby 
železnice Olomouc–Praha přes 
Klánovický les

Úlet 2015 je za námi……

Říjen 2015
Vítáme nové spoluobčánky
Viktorie Husenská
Markéta Benáková
Lucie Štekrová
Petra Skoupá
Viktorie Kovářová
Simran Kulkarni
Anna Mitáčková
Rebeka Janečková
Aneta Medveďová
Ondřej Sýkora
Jakub Mrkvička
Sabina Drejčková
Nikolas Paloš

Všem dětem přejeme, aby vyrostly 
ve zdravé a šťastné občany našeho 
města.
Říjnová životní jubilea
70 let – Petr Jankovský
 Danuše Raisová
 Milada Opršalová
75 let – Miroslav Šmejkal
 Marie Kuklová
 Zdenka Hrbková
 Jiří Haken
 Ladislav Martiš
80 let – Jan Bagin
 Iva Haužvicová
82 let – Věra Semrádová
83 let – Miroslava Bořilová
 Marta Králová
 Miloslav Procházka
 Marie Machytková
 Miloslava Skrbková
84 let – Miroslava Horáková
 Hedvika Sokolová
85 let –  Alexander Ostrodický
 Štefan Mazur
 Paulina Šťovíčková
86 let – Jitka Březinová
 Jarmila Pernicová
88 let –  Antonín Paul  
90 let – Helena Šandová  

97 let –  Marie Matějková

Všem jubilantům přejeme hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Navždy jsme se rozloučili
Hana Rygelová
Miroslav Hrdlička
Jiřina Rousová
Miroslav Šedivý
Všem pozůstalým vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uvádě-
ni ve společenské kronice (na-
rození, jubilea, úmrtí), ať tuto 
skutečnost nahlásí na správním
odboru MěÚ Úvaly, tel. 
281 091 528, 281 982 485 nebo 
mobil 723 929 928, vždy do 15. 
dne předcházejícího měsíce. Pokud 
nám nebude oznámen nesouhlas, 
budou tato výročí v Životě Úval 
uváděna.

Marie Černá – matrikářka

společenská kronika

Děkuji paní učitelce 
Norisové za pomoc 

a odvoz syna do kolínské 
nemocnice. 

G. Bachurová

osobní

Během tří let 1842–1845 se 
podařilo postavit trať z Olomou-
ce přes Zábřeh a Českou Třebo-
vou do Prahy. Přičemž stavba 
úseku Olomouc–Pardubice byla 
svěřena Karlu Keislerovi a zby-
tek tratě z Pardubic do Prahy 
vedl Ing.Jan Perner.První slav-
nostní vlak přijel z Vídně do Pra-
hy dne 20. srpna 1845 a byl tažen 
dvěma parními lokomotivami, 
symbolicky pojmenovanými po-
dle měst, která nová trať spojila 
– Praha a Olomouc.

Jan Perner utrpěl těžký úraz 
hlavy a paže po projetí choceň-
ského tunelu 9. září. Sestoupil 
na poslední schůdek vagonu a na-
razil o návěstní sloupek – označ-
ník. Zemřel druhý den 10. září 
o 11. hodině v domku svého otce.

Trať měla podle původního pro-
jektu procházet z Běchovic přes 
Květnici a Škvorec do Českého 
Brodu. Škvoreckým občanům se 
nelíbilo, že trať přetne jejich po-
zemky, a proto tuto variantu od-
mítli. Projektant inženýr Perner se 

však rozhodl pro odvážnější trasu 
lesem Vidrholcem. Trať protnula 
rybník Slavětický na Blatově, ryb-
ník Žák, uváděný v katastrálních 
dokumentech z roku 1785, a ryb-
ník Holský v nejvýchodnější části 
Klánovického lesa. Po všech ryb-
nících zbyly zbytky hrází.

Voda Slavětického rybníka 
byla odvedena do Běchovického 
potoka a do Rokytky. Vody Žáku 
a Holského rybníka byly odve-
deny do Horoušanského potoka 
a do Výmoly. Trať probíhá Klá-
novickým lesem přibližně na vrs-
tevnici 250 s malými výškovými 
odchylkami od okolního terénu.
Rovina železničního svršku byla 
navršena vybráním okolního teré-
nu,kde vznikly periodicky zavod-
něné mokřady (pásmo přírodní 
rezervace) po obou stranách trati.

Vybudováním trati zanikla čin-
nost loupeživých band a byl sní-
žen význam obcí ležících mimo 
trať (Koloděje, Květnice, Škvorec 
a Kouřim).

Petr Urban
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Koupím
v této lokalitě stavební pozemek  

o velikosti 1 100–2 000 m2. 

Nabídky na e-mail:
votrubarobert@seznam.cz

GSM 604 272 353

Opravy praček
automatických a vířivých

Josef Táborský, Praha-Újezd 
nad Lesy, Žichlínská 1670

Tel.: 602 949 765
Tel.: 246 082 355

Přijmeme prodavačku
do zahradnictví v Úvalech

s praxí.

Příjemné prostředí rodinné
fi rmy.

 Tel 777 763 650

KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,

telefon 775 132 921

Rád bych si pronajal
vaše zemědělské pozemky 

v Úvalech a okolí. Vše zařídím. 
Dobře zaplatím.

Tel.: 777 167 109

Chcete pít kvalitní vodu?
Vodní fi ltr e-Spring

Vám ji zajistí.

Volejte 724 303 685
Michal Hrušovský

www.amway.cz/nase-znacky/
espring-cs
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088

Pohřební ústav 
Pavel Kos

Kde nás najdete?
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 1384
(novostavba vedle spořitelny)
Tel. + fax: 321 622 615 nonstop linka: 602 221 511
Email: kos.tismice@seznam.cz
www.pohrebnisluzbykos.cz

PODLAHÁŘSTVÍ
Velký výběr vinylových, laminátových a dřevěných 

podlah. Prodej podlah včetně příslušenství.
   Renovace, nivelace a odborná pokládka podlah.

VZORKOVÁ PRODEJNA OTEVŘENA
PO – PÁ  OD  8.00    DO 16.00  

Po telefonické domluvě otevřeno do 20 h včetně So a Ne.
Domex Prag,  s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
tel. 272 701 856 mobil: 777 002 913
http://www.domex.cz e-mail: info@domex.cz 

AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY Milan Petružálek
Sutě, odpad, písky Praha 9 – Běchovice
Recyklát, tříděná zemina Český Brod
Přeprava materiálu

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE

mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz milanpetruzalek@sute-pisky.cz
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FLORISTICKÉ SEMINÁŘE 
PRO DOSPĚLÉ

15. 10. PODZIMNÍ VĚNEC NA DVEŘE

25. 11. ADVENTNÍ VĚNEC

10. 12. SVÍCEN NA VÁNOČNÍ STŮL

Více informací, fotek a přihlášení:
www.elafl ora.cz nebo 602 660 877

www.facebook.com/eliskaklocovaelafl ora
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